
İstediğiniz zaman  
rengini değiştirebileceğiniz 
ilk buzdolabı.

Türkiye’de 
ilk ve
tek.



                       : Kişiselleştirilebilir 
buzdolabı.

Mutfağınızın kalbi olan buzdolabınızda kendi tarzınızı yansıtmak 
istemez misiniz? Yeni VarioStyle buzdolaplarının kapaklarını 
dilediğiniz an değiştirebilir, mutfağınızı renklendirebilirsiniz. 
VarioStyle buzdolapları sayesinde buzdolabınızı değiştirmeden 
sadece modern tasarımlı renkli kapaklarını değiştirerek 
buzdolabınızı ve mutfağınızı yenileyebilirsiniz. 
Üstelik yüksek kaliteli VarioStyle buzdolabı kapaklarını, 
kolayca takıp çıkarabilirsiniz.
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Vişne
Kırmızısı

Limon Yeşili

Mat Siyah

Gece Mavisi
Turkuaz

Değiştirmesi çok kolay

5 farklı renk seçeneğinden 
tarzınıza uygun olanı seçin. 
Mıknatıslı kanca sistemi sayes-
inde hiçbir yardıma ihtiyaç duy-
madan kolayca değiştirin. Bu 
sayede yeni bir buzdolabı satın 
almadan buzdolabınızı yenileyin, 
mutfağınızı renklendirin.

Yenilenmeyi sevenlerin 
yeni stili VarioStyle.

Hepimiz yaşadığımız ortamı zaman zaman değiştirmek 
isteriz. Çünkü değişim herkese iyi gelir. VarioStyle 
buzdolaplarının kolayca değiştirilebilen kapaklarıyla 
yenilenmek çok kolay. VarioStyle buzdolabınızı 
hangi renk satın almış olursanız olun, 5 farklı 
renk alternatifiniz olduğunu bilmek harika.

1

Renkli kapağı altından yukarıya doğru kaydırın.

2

Renkli kapağı üst kancasından çıkarın. 

Yeni renkli kapağı üstten kancalayın. 

3
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VitaFresh ile daha uzun süren tazelik.
VitaFresh çekmecesi, farklı saklama koşullarına ihtiyaç 
duyan yiyecekleriniz için özel olarak tasarlanmıştır. 
Geniş VitaFresh çekmecesi nem ayarının manuel olarak 
ayarlanabildiği bir sürgü sistemine sahiptir; özellikle 
meyve ve sebzeleri daha uzun süre taze tutmak için 
tasarlanmıştır. Meyveler için düşük nem oranı idealken, 
sebze ve sebze-meyve karışık bir yerleştirme için yüksek 
nem oranı gerekir. Böylece çekmecenin içeriğine göre 
nem oranına kendiniz karar verebilirsiniz.  

Daha taze, daha sağlıklı, daha vitaminli gıdalar 
tüketmeniz için tasarlanan VitaFresh çekmecesi; 
yiyeceklerinizi daha uzun süre tazeliğini koruyarak 
saklayabilmenizi sağlar.

Dışı renk renk, içi taptaze 
buzdolabı.
Yeni VarioStyle buzdolaplarının dışı renkli, içindeki yiyecekler 
ise hep taptaze. Çünkü VitaFresh teknolojisi tüm 
yiyecekleriniz için mükemmel saklama koşulları sunar.
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Vişne
Kırmızısı

Limon Yeşili

Mat Siyah

Gece Mavisi
Turkuaz
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Sizin renginiz hangisi?
VarioStyle buzdolaplarını tasarlarken amacımız ana uyum sağlayan, 
kişiselleştirilebilir ve tamamen yenilikçi bir buzdolabı yaratmaktı.  
Bu vizyonu hayata geçiren Bosch, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.  
Değiştirilebilir kapaklara sahip VarioStyle buzdolapları, hayatını  
renklendirmek isteyenlerin tercihi olacak.

Türkiye’de 
ilk ve
tek.

Gece gibi gizemli, denizler 
kadar derin: Gece mavisi.
Yatıştırıcı etkisiyle bilinen gece mavisi favori 
renginiz ise Bosch VarioStyle gece mavisi 
buzdolabı tam da size göre.
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KVN 56IR3A N / KVN 56IN3A N / KVN 56IZ3A N / 
KVN 56IU3A N / KVN 56IH3A N 
Serie I 6  
VarioStyle NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
 –Toplam brüt hacim: 559 l
 –Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80
 –Enerji verimlilik sınıfı: A++
 –Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
 –Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
 –Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
 –LED aydınlatma
 –Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
 –Süper dondurma fonksiyonu
 –Süper soğutma fonksiyonu
 –FreshSense, Alarm fonksiyonu
 –MultiAirflow, AirFresh filtre
 –Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
 –Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
 –Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
 –VitaFresh

KVN 56IR3A N
Vişne Kırmızısı

KVN 56IH3A N
Limon Yeşili

KVN 56IZ3A N
Mat Siyah

KVN 56IN3A N
Gece Mavisi

KVN 56IU3A N
Turkuaz

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Mutfağınızı canlandıracak 
bir renk: Limon yeşili.
Yeşil ve sarının harmanlanmasıyla oluşan 
limon yeşili favori renginiz ise Bosch VarioStyle 
limon yeşili buzdolabı tam da size göre.
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Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 
2 saat aralığında randevu sistemi ile
haftanın 7 günü hizmetinizdedir.444 6 333

Aklınız kalmasın.

Yedek parça 
hizmetleri

Yedek parça 
hizmetleri

Yaygın
servis ağı

Yaygın servis ağı

Müşteri
memnuniyet 

takibi

Müşteri 
memnuniyet 
takibi

Küçük ev
aletlerinin evden 
teslim alınarak 

onarılması

Küçük ev aletlerinin 
evden teslim 
alınarak onarılması

Servis
tamamlanana 
kadar geçici 
ürün temini

Servis 
tamamlanana 
kadar geçici ürün 
temini

2 saat
aralığında
randevu

2 saat aralığında 
randevu

Acil nöbetçi 
servis hizmeti

Pazar 
10.00-22.00
Diğer günler 
20.00-22.00

Acil nöbetçi servis 
hizmeti 
Pazar 10.00-22.00 
Diğer günler 
20.00-22.00

Kredi kartı ile
ödeme imkânı

Kredi kartı ile 
ödeme imkânı


